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Geachte, 

 

Hierbij vindt u het advies bij de vergunningsaanvraag van N.V. Fluxys om een 

vergunning te krijgen voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen voor 

de installatie DN 300 HP Zelzate (Rosteyne) – Gent (Moervaart) in het kader van de 

wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere 

door middel van leidingen, laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006.   

 

We hebben volgende opmerkingen betreffende het dossier: 

 

* Het is onduidelijk of de werken en infrastructuur over hun volledige lengte 

verenigbaar zijn met de vigerende planologische bepalingen. Een deel van de leiding 

ligt in de bestemmingen bosgebied en buffergebied met een overdruk reservatie- en 

erfdienstbaarheidstrook. 

 

Conform het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen geldt voor deze 

bestemmingen :  

 

“ART. 12, 4.2. De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd 

voor het bosbedrijf. Daarin zijn gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie 

van en het toezicht op de bossen, evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde 

dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 

De overschakeling naar agrarisch gebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen 

van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en 

bosgebieden 



 

4.5. De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte 

ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de 

bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede 

plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden. 

 

Art. 18, 7.3. De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken 

kunnen worden opgesteld aan de handelingen en werken ten einde de nodige ruimten 

te reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te 

beschermen of in stand te houden.” 

 

De reservatie- en erfdienstbaarheidstrook werd vastgelegd bij besluit van de Vlaamse 

Regering van 26 januari 2001 met het oog op de uitvoering van het streefbeeld voor 

de R4-oost en de verlenging van spoorlijn 204. Bij besluit van de Vlaamse Regering 

van 15 juli 2005 werd de reservatie- en erfdienstbaarheidstrook deels vervangen en 

opgegeven t.h.v. het stuk strook dat daarmee vastgelegd werd als rooilijnplan voor 

beide projecten (R4-oost en de spoorlijn die er strak mee gebundeld werd). De 

overige delen van de reservatie- en erfdienstbaarheidstrook boven ondermeer de 

bestemmingen buffer- en bosgebied werden niet geschrapt, waardoor de 

onduidelijkheid over de planologische verenigbaarheid blijft, des te meer daar de 

reservatie- en erfdienstbaarheidstrook in kwestie conform het besluit van de Vlaamse 

Regering d.d. 26 januari 2001 niet bedoeld was voor andere projecten dan de R4 en 

de spoorlijn 204.  

 

Aangezien sommige worteldieptes van bomen tot meer dan 5 meter kunnen reiken, in 

het bijzonder in het geval van spontane verbossing (Kreutzer, 1961; Köstler, et al., 

1968; Anoniem, 1986), aangezien volgens het beschrijvend overzicht bij de aanvraag 

om een vervoervergunning een ingravingsdiepte van 1.10 m onder het maaiveld 

voorzien wordt en aangezien het niet duidelijk is welk microklimaat (eventuele grote 

temperatuursprongen) zich rond de leiding ontwikkelt, is het niet duidelijk of de 

aanwezigheid van wortels rond de leiding de duurzaamheid van de leiding in gedrang 

zou brengen en/of wortelschade en aldus boomschade voor gevolg kan hebben.  

 

Art. 24 van het K.B. van 11 maart 1966 betreffende de te nemen 

veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor 

gasvervoer door middel van leidingen (BS. 16/03/1966) zoals gewijzigd door art. 1 

van het K.B. van 24 januari 1991 tot wijziging van het K.B. van 11 maart 1966 

schrijft een voorbehouden zone van 6 m voor, voor wat betreft DN 300 leidingen, 

waarbinnen de aanwezigheid van bomen verboden is. Dit versterkt de onduidelijkheid 

over de verenigbaarheid van het project op die plaats met de bestemming.  

 

* Artikel 14 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 

het natuurlijk milieu bepaalt: “Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de 

opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de 

natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of 

ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van 

hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te 

beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen.  

De Vlaamse regering kan een code van goede natuurpraktijk vaststellen die de in het 

voorgaande lid bedoelde zorgplicht verduidelijkt.” 

 

Artikel 16 van hetzelfde  decreet bepaalt : “In het geval van een vergunningsplichtige 

activiteit, draagt de bevoegde overheid er zorg voor dat er geen vermijdbare schade 

aan de natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door 

redelijkerwijze voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken 

of, indien dit niet mogelijk is, te herstellen.” Dit is de zgn. natuurtoets waaraan ook 

voorliggende aanvraag dient onderworpen te worden.  



 

Een significante lengte van de leiding ligt in zones die een waardering hebben die 

hoger is dan biologisch minder waardevol tot zones die ingekleurd zijn als biologisch 

zeer waardevol conform de 2e versie van de biologische waarderingskaart.  

 

Er zal moeten nagegaan worden of er schade kan optreden aan de biologische 

waardevolle elementen en zoja of de schade kan vermeden worden.  

 

* Indien bomen gerooid dienen te worden, er zones onderworpen aan kaalslag en/of 

ontbossing, hetgeen uit de inplantingsplannen blijkt het geval te zijn, dient een 

vergunning en/of toelating gevraagd te worden conform de bepalingen van het 

bosdecreet van 13 juni 1990, het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 

van de ruimtelijke ordening en/of voor zover van toepassing lokale politiereglementen 

en dient men te voldoen aan de bepalingen inzake compensatie. 

 

* Mogelijks dient de aanvraag ook onderworpen te worden aan de watertoets 

conform art. 8 van het decreet van 18 juli 2003 zoals gewijzigd door het decreet van 

25 mei 2007 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare 

werken. 
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In de hoop dat bovenstaande bemerkingen u helpen aangaande de te nemen 

beslissingen inzake dit dossier, groet ik u met de meeste Hoogachting, 
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